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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا من يهده 
اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا 

 .-تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم -عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وسلم، ورش األمور  بعد: أما
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.

تعاىل، فأحوج ما حيتاج إيله املسلم يف لك أحواهل، ويف لك أحيانه، هو االلزتام بكتاب اهلل سبحانه و
 .باالرتباط به وبتعايلمه، وبما فيه من الرشائع

وكمال اهلدي وكمال انلجاة، وكمال السعادة، يف االتباع هلذا القرآن الكريم وااللزتام بالرشع واذلكر  
احلكيم، وأعظم ذلك أن يتدبر املسلم هذا القرآن الكريم، وأن يتمّعن يف معانيه، وأن يطلب مفهومه 

فَََل مر جّل وعال بذلك فقال منكرا ىلع من هو معرض عن القرآن الكريم، قال }يلعمل به، وهلذا أ
َ
أ

ِ لَوََجُدوا فِيِه اْختََِلفًا َكثِْيًا ، وقال جل وعال } 82{النساءَيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َولَْو ََكَن مِْن ِعْنِد َغْْيِ اَّللَّ
ْم لََعَ قُلُوٍب 

َ
فَََل َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
ْقَفالَُهاأ

َ
، يعين ما هلؤالء ال يتدبرون وال يتفكرون يف 24{حممدأ

قِفلت، فال تصل إيلها اذلكرى من اهلل جل وعال، وال تتعظ وال يقع فيها 
ُ
القرآن، أم أّن قلوبهم قد أ

 أثر املواعظ اليت ُُتدثها آيات اهلل جل وعال، وكتاب اهلل سبحانه وتعاىل.

كَِتاٌب تاب، نلتدبره ونتذكره ونعمل به، وهلذا قال تبارك وتعاىل }واهلل عز وجل إنما أنزل هذا الك
ْْلَاِب 

َ
ولُو اْْل

ُ
َر أ بَُّروا آيَاتِِه َوَِلََتَذكَّ نَْزْْلَاهُ إََِلَْك ُمَباَرٌك َِلَدَّ

َ
، فاذلكرى واتلذكر ال حيصل وال 38{صأ

بَُّروا آيَاتِِه َوَِلََتَذكَّ ُتصل إال ملن تدبر، وهلذا قال } { فاتلذكر بهذه اآليات وبما فيها من املعاين رَ َِلَدَّ
واآلثار، وبما تضمنته من الرشائع واألحاكم، هذه اذلكرى إنما ُتصل، ملن تدبر القرآن، هلذا اكن مما 

يلزم ىلع املسلم أن جيتهد يف تدبر القرآن الكريم وتفّهمه، ومعرفة مراميه وما دل عليه من األحاكم، 
 وغري ذلك.

رمضان هو شهر القرآن الكريم، فاكن من املناسب أن نفتتح هذا املجلس تلدبر آي  ولّما اكن شهر
القرآن الكريم، وتلدبر الكم اهلل سبحانه وتعاىل، ولو أن نعرف املعاين العامة، واجلُمل العامة ملعاين 

 بسورة الفاُتة، إىل ما يتيرس الو
ً
صول إيله يف آيات اهلل سبحانه وتعاىل، وملعاين اآليات القرآنية بدأ

 هذا الشهر الكريم، يف هذه اجللسات.
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ولعله يكون نلا جملس بعد الفجر، وجملس بعد العرص، وأما قبل العشاء فبحسب ما يتيرس، قد 
يكون الالكم تتميما للتفسري، أو يكون الالكم يف املوضوع اذلي يناسب املجلس اذلي يكون قبل 

ما يكون يف موضوع آخر، واملجلس اذلي يكون بعد العشاء، فلربما يكون يف تفسري اآليات، ولرب
الفجر وبعد العرص قد يطول، وهلذا فاإلذن للك واحد إذا أراد أن ينرصف أن ينرصف، ولعل املجلس 

األول هذا يكون خمترصا، ولكن لعل املجالس اليت ستأيت بعد نطيل فيها شيئا إن شاء اهلل جل 
مال حىت نأيت ىلع اغلب، أو ىلع ما يتيرس، أو أكرث ما وعال، والالكم ىلع اآليات يكون خمترصا جم

 يتيرس من القرآن الكريم، نسأل اهلل جّل وعال اتليسري.

  



 -َحِفَظُه اهلُل-ة َبْن َخدَّ ْحَمِن ُمَحمٍَّدِد الرَّالشَّْيِخ َأِبي َعْب ِلَفِضيَلِة * (ِظيِمَواْخِتَصاٌر ِلَتْفِسرِي الُقرآِن الَع )َتْلِخيٌص

3 
 

 
 ]تفسْي سورة الفاحتة[

السورة األوىل اليت يفتتح بها الكم اهلل جل وعال يه سورة الفاُتة، ويه فاُتة الكتاب، ألن بها يُفتتح 
تاب، ألنها قد تضمنت أصول املعاين القرآن، واألم بالنسبة ألي الكتاب، ويه أّم القرآن وأّم الك

يشء هو املرجع، فجميع معاين القرآن مرجعها إىل ما تضّمنته هذه السورة، وهلذا اكن اسمها الفاُتة، 
وأم القرآن، وأم الكتاب، والسبع املثاين أيضا، ألن عددها سبع آيات، واملعاين اليت ُضّمنت فيها، قد 

ذكرها أهل العلم وجاءت يف بعض  هلذه السورة رها يف كتاب اهلل جل وعال، وثّمة أسماء أخرىثيُّن ِذك
 اآلثار.

تعلّقات كثرية، ومنها: معرفة املقاصد من  -كما ذكر العلماء-والسور، سور القرآن الكريم، هلا 
السورة، ومقصد السورة هو غري موضوع السورة، ألن السورة قد تكون فيها مواضيع كثرية، ولكن 

 قصد من السورة هو واحد، مّتحد كما سيأتينا.امل

فالفاُتة تضمنت أمورا كثرية، وإشارة إىل مواضيع كثرية، لكن املقصد العام منها، هو بيان األصول، 
أصول املعاين اليت يدل عليها القرآن، والرتكزي باألخص ىلع ما يتعلق باالعتقاد، ومعرفة اهلل جّل 

 التفاق.وعال، وعدد آياتها سبع، وهذا با
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ِ َربِّ الَْعالَِميَ يقول جل وعال } َْمُد َّلِلَّ {، واحلمد مجلة خربية فيها اثلناء ىلع اهلل سبحانه وتعاىل، اْلْ
جبميع املحامد اليت يستحقها عز وجل، واحلمد أيضا هو ثناء ىلع اهلل سبحانه وتعاىل بصفات الكمال، 

احلمد الاكمل سبحانه وتعاىل جبميع الوجوه، وجاء وأفعاهل الاكملة اليت تدور بني العدل والفضل، فله 
، ويه 1وأحبها نلفسه، وأحب أن تُقال هل ( لكمة رضيها اهلل نلفسه،اْلمد هلليف بعض اآلثار، أن لكمة )

 من معاين الشكر، ويه متضمنة للخضوع هلل جل وعال، إقرارا هل آلالئه وإحسانه ىلع العباد.

جل وعال، وأصلها مشتق من اإلهل واملراد به املعبود حبق، أو املستحق ( يه علم ىلع الرّب اهللولكمة )
 للعبادة وحده ال رشيك هل.

ِ َربِّ الَْعالَِميَ } َْمُد َّلِلَّ ( هو املالك السيد، واملدبّر، واملترّصف، واملراد هنا أي: أنه سبحانه الّرب{ )اْلْ
ملترصف يف شؤونهم، واخلالق هلم واملالك وتعاىل املالك جلميع اإلنس واجلن، واملدبّر ألمورهم، وا

ألمورهم، وهو اذلي يستحق العبادة دون ما سواه، فلك العالم فقري إىل اهلل جل وعال، واهلل سبحانه 
َِميدُ وتعاىل هو الغين، كما قال عز وجل } ُ ُهَو الَْغِِنُّ اْلْ ِ َواَّللَّ ْنُتُم الُْفَقَراُء إََِل اَّللَّ

َ
يَُّها اْلَّاُس أ

َ
 .15{فاطريَاأ

َماَواِت 23قَاَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ الَْعالَِمَي ){ جاء تفسريها يف آية أخرى، }َربِّ الَْعالَِميَ و} ( قَاَل َربُّ السَّ
ْرِض َوَما بَيَْنُهَما إِْن ُكْنُتْم ُموقِنِيَ 

َ
، اذلي شملت ربوبيته ملا يف السموات وما يف 24-23{الشعراءَواْْل

ِ رَبِّ الحَعالَِمنَي{ ربوبية اهلل جل وعال بمعىن أنه هو اذلي رىب مجيع األرض، فقال عز  ُد ّلِِله َمح وجل }احلح
العالم، ولك ما سوى اهلل يعترب اعملا، وتربية اهلل للعباد عنايته بهم، والقيام ىلع شؤونهم، ويه ىلع 

 قسمني، ربوبية اعمة وربوبية خاصة:

ْرِض إَِّلَّ آِِت الرَّْْحَِن تعاىل }: كما قال سبحانه والربوبية العامة= 1
َ
َماَواِت َواْْل إِْن ُُكُّ َمْن ِِف السَّ

، فلك واحد هو عبد هلل، بمعىن أنه ُمذلل هلل، سواء الاكفر أو املؤمن، ألن ما من أحد 93{مريمَعْبًدا
ُتت ىلع األرض إال وهو ُتت سلطان اهلل، وُتت قهر اهلل، وُتت راعية اهلل، وُتت مشيئة اهلل، و

تربية اهلل هل، الربوبية العامة يه كونه سبحانه وتعاىل رب مجيع العاملني، فهو اذلي يقوم بشؤونهم، 
 وييرس أحواهلم، وما من أحد يستطيع أن ينفك أو أن يستغين عن اهلل عز وجل طرفة عني.

ى، ويعينهم ىلع : فيه اليت خّص بها أهل اإليمان، وهو أنه يهديهم إىل اتلقوالربوبية اخلاصة= وأما 2
 اخلري، ويثبتهم ىلع ذلك.
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{ هما من أسماء اهلل جل وعال، ولكٌّ منهما يدل ىلع الرمحة، والرمحن لكمة تدل ىلع الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ }
اتساع رمحته وانتشارها، وكرثتها، والرحيم يدل ىلع وصول رمحته إىل العباد، أو ىلع ختصيص هذه 

َوإِنَّ ، }43{األحزابَوََكَن بِالُْمْؤمِنَِي رَِحيًماهل اجلنة، كما قال جّل وعال }الرمحة باملؤمنني، أو أنها أل
َ بُِكْم لََرُءوٌف رَِحيمٌ   .9{احلديداَّللَّ

ينِ وقوهل تعاىل } ينِ { وتقرأ }َمالِِك يَْوِم ادلِّ {، واملراد أنه سبحانه وتعاىل هو امللك وهو َملِِك يَْوِم ادلِّ
يوم ادلين، ويوم ادلين هو يوم اجلزاء ويوم احلساب، وإنما ُقّيد ملكه بهذا  املالك يلوم ادلين أو يف

ايلوم مع أنه سبحانه وتعاىل مالك يف يوم ادلين وقبل يوم ادلين، حىت يف هذه ادلنيا فاملالك هو اهلل 
ِي ََّل إََِلَ إَِّلَّ ُهَو الَْملُِك الُْقدُّ تبارك وتعاىل كما قال عز وجل } ُ اَّلَّ ََلُم الُْمْؤمُِن الُْمَهْيِمُن ُهَو اَّللَّ وُس السَّ

ا يُْْشُِكونَ  ِ َعمَّ ُ ُسْبَحاَن اَّللَّ َبَّاُر الُْمَتَكِّبِّ ، قيد ملكه بيوم ادلين أي يوم اجلزاء ويوم 23{احلرشالَْعِزيُز اْلْ
احلساب، ألن ثّمة يظهر ملكه للك واحد، أما يف ادلنيا فمن انلاس من ينكر وجود اهلل جل وعال، 

ن انلاس من ينكر ملك اهلل تعاىل، وترصفه يف العباد، ومشيئته انلافذة يف العباد، وال يرضخ وال وم
 يعتقد، ولكن يوم ادلين يوم اجلزاء يوم احلساب يوم القيامة، ال أحد ينكر.

ا ََّل َيَتَكَّ وهلذا قال جل وعال يف اآلية األخرى }  وُح َوالَْمََلئَِكُة َصفًّ ِذَن ََلُ يَْوَم َيُقوُم الرُّ
َ
ُموَن إَِّلَّ َمْن أ

، يف هذا ايلوم اللك يقّر، لكٌّ يقر هلل جل وعال بأنه املالك سبحانه 38-37{انلبأالرَّْْحَُن َوقَاَل َصَوابًا
ْصَواُت لِلرَّْْحَِن فَََل تَْسَمُع إَِّلَّ َهْمًساوتعاىل، وقال يف اآلية األخرى }

َ
، فاللك يرضخ 108{طهوََخَشَعِت اْْل

ِت ََّل تََكلَُّم َنْفٌس إَِّلَّ بِإِْذنِهِ هلل سبحانه وتعاىل، وكما قال يف آية أخرى }  وخيضع
ْ
 .105{هوديَْوَم يَأ

ينِ { أو }َمالِك فقوهل } { اتلقييد بيوم ادلين ألنه ثّم ال أحد يُنكر، بل لكٌّ يقّر هلل سبحانه َملِِك يَْوِم ادلِّ
ن انليب صىل اهلل عليه وسلم أخرب أن اهلل تبارك وتعاىل وتعاىل بملكه انلافذ يف العباد، ويف احلديث أ

أنا امللك أين ملوك اْلرض وأين يقبض السماوات بيمينه واألراضني بيده األخرى، ثم يقول ) 
ِ ( فال أحد جييب ثم جييب نفسه سبحانه وتعاىل فيقول )لَِمِن الُْملُْك اَْلَْومَ ويقول ) 1(اْلبارون َّلِلَّ

ارِ الْوَ    .2(اِحِد الَْقهَّ

{ قدم العبادة ىلع االستعانة، مع أن العبادة أعم من االستعانة، إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك نَْسَتِعيُ قال }
االستعانة نوع من أنواع العبادة، ويف هذا تقديم حق اهلل جل وعال، ىلع حق العباد، فالعبادة حق اهلل 
جل وعال، واالستعانة من فعل العبد حيث يطلب اإلاعنة من اهلل جل وعال، واهلل تبارك وتعاىل يعني 
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أن فيه تقديم املقصد ىلع الوسيلة، ألن طلب العون وسيلة، تطلب من اهلل جل وعال أن  عبده، كما
 يعينك، والغرض واملقصود هو عبادة اهلل سبحانه وتعاىل.

ومن األمور اليت ألجلها قُّدمت العبادة ىلع االستعانة، كون العبادة يه سبيل انلجاة، وسبيل السعادة، 
 ذكر بعض العلماء. وهلذا قُدمت ىلع االستعانة كما

َاَط الُْمْسَتِقيمَ قال } { اهدنا بمعىن أرشدنا، ودنّلا إىل الرصاط املستقيم، والرصاط املستقيم اْهِدنَا الِّصِّ
هو الطريق الواضح اذلي ال اعوجاج فيه، كما أن الرصاط املستقيم يف املعىن العام هو معرفة احلق 

َاَط دعية، وذلا اكنت الفاُتة أم القرآن، }والعمل به، وهلذا اكن هذا ادلاعء من أمجع األ اْهِدنَا الِّصِّ
اَط{ فاكن اهدنا{ أي عّرفنا باحلق ووفقنا للعمل به، وفعل )الُْمْسَتِقيمَ  َ ِدنَا الرصِّ ( ُعّدي بنفسه، }اهح

بمعىن اإلرشاد ويتضمن اتلوفيق، أي فيه داعء اهلل سبحانه وتعاىل أن يرشدنا إىل احلق وأن يوفقنا 
 به، ألن اهلداية هدايتان:للعمل 

 = هداية اإلرشاد أن يتبني لك احلق، وأن يرشدك اهلل ويدلك إىل اخلري.1 
 = وهداية اتلوفيق ويه أن يلهمك الصواب ويوّفقك ألن تعمل بهذا احلق وبهذا اخلري.2

، وأهدى هدىيتعدى فعل ، أي بيّنا هل الرش واخلري، وقد 10{ابلدلَوَهَدْيَناهُ اْلَّْجَديْنِ كمثل قوهل تعاىل }
، أي ترشد وتدّل، 52َوإِنََّك ََلَْهِدي إََِل ِِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم{الشورىحبرف اجلر )إىل( كما يف قوهل تعاىل }

، فهذه هداية اإلرشاد وادلاللة، وقد 121{انلحلومثله قوَل تعاَل }اْجَتَباهُ َوَهَداهُ إََِل ِِصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
ِي َهَدانَا لَِهَذا َوَما ُكنَّا ِْلَْهَتِدَي اجلر، كمثل قوهل تعاىل }يتعدى هذا الفعل بالم  ِ اَّلَّ َْمُد َّلِلَّ َوقَالُوا اْلْ

 ُ ْن َهَدانَا اَّللَّ
َ
{ أي وفّقنا وجعلنا هل َهَدانَا لَِهَذا، وما كّنا نلهتدي لوال أن هدانا اهلل، }43{األعرافلَْوََّل أ

 أهال، أي أهال هلذا احلق.

ل: ملاذا يُدىع باهلداية مع أن اإلنسان هو يسري ىلع طريق اهلداية؟ فأجاب العلماء أن وقد يقول قائ 
املراد من هذا ادلاعء، هو سؤال اهلل تبارك وتعاىل اثلبات، واالستمرار، واملداومة ىلع هذا األمر وهذه 

 اهلداية.

َاَط الُْمْسَتِقيمَ وقوهل تعاىل } حلق وطريق احلق، ولكن حيتاج أن يبني { هذا داعء للسري ىلع ااْهِدنَا الِّصِّ
ْنَعْمَت َعلَْيِهمْ ما هو هذا الطريق، فبينه سبحانه وتعاىل، وحذر مما خيالفه فقال }

َ
ِيَن أ { رصاط ِِصَاَط اَّلَّ

من أنعم اهلل جل وعال عليهم، ويف احلقيقة اهلل تبارك وتعاىل قد أنعم ىلع مجيع العباد، لكن هذه 
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انلعم ما يتعلق بأمور دنياهم، تعّم اجلميع، وأيضا نعٌم يف أمور ادلين تعّم  انلعم يه ىلع قسمني، فمن
 اجلميع، كإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبيان احلق.

وثّمة نعمة خص اهلل جل وعال بها صنفا معينا، وهم أهل اهلداية واتلقوى والصالح، وهؤالء  
وََلَِك َمَع نساء }جيتمعون يف أربعة أصناف ذكرهم اهلل جل وعال يف سورة ال

ُ
َ َوالرَُّسوَل فَأ َوَمْن يُِطِع اَّللَّ

وََلَِك رَ 
ُ
اِْلَِي وََحُسَن أ َهَداءِ وَالصَّ يِقَي َوالشُّ دِّ ُ َعلَْيِهْم ِمَن اْلَّبِيَِّي َوالصِّ ْنَعَم اَّللَّ

َ
ِيَن أ ، 69{النساءفِيًقااَّلَّ

ْنَعْمَت َعلَْيِهمْ فـ }
َ
ِيَن أ  اهلل عليهم هم: { اذلين أنعمِِصَاَط اَّلَّ

 = األنبياء، وهؤالء معروفون أوىح اهلل جل وعال عليهم بالرشع، وأوىح إيلهم الكمه تبارك وتعاىل.1

َق بِِه{الزمر2 ِق وََصده دح ي َجاَء بِالصِّ ِ ، 33= والصديقون، أفضل ما يقال فيهم كما قال جل وعال }َواذله
و من الصّديقني، ويتفاوت أهله يف هذه فمن جاءه الصدق، وهو هذا ادلين واحلق، فصدق به فه

 ادلرجة.

 = والشهداء، ويشمل هذا شهادة من جياهد يف سبيل اهلل فيقتل يف أرض املعركة فهو شهيد.3

= والصاحلون، وهم لك من اتصفوا بالصالح بفعل اخلري والقيام بالواجب، والسيع يف املستحب، 4
 العمل الصالح فهذا أيضا يدخل يف هذا الصنف. واجتناب احلرام، وابلعد عن املكروه، والسيع يف

.} َت َعلَيحِهمح نحَعمح
َ
يَن أ ِ اَط اذله  هؤالء هم املقصود بهم يف }رِصَ

{ يعين رصاط اذلين أنعم اهلل عليهم غري رصاط املغضوب عليهم، فهنا َغْْيِ الَْمْغُضوِب َعلَْيِهمْ قال }
ط املنعم عليهم، غري رصاط من غضب اهلل داعء إىل أن يهدينا اهلل إىل رصاط مستقيم، وهو رصا

عليهم، وال رصاط من ضل الطريق، املغضوب عليهم هم ايلهود، والضالون هم انلصارى، كما قال 
حديث عدي بن حاتم عند اإلمام أمحد كانليب صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث اذلي جاء من طرق، 

الَِّي اْلَّصارىأن انليب صىل اهلل عله وسلم قال ) والرتمذي  .1(الَمْغُضوِب عليهم اَلَهوُد و الضَّ

وإن اكن لك من ايلهود وانلصارى قد غضب اهلل عليهم، وقد ضلوا الطريق، لكن الوصف الغالب  
أنهم أهل حظ وافر من غضب اهلل جل وعال، وانلصارى أهل حظ وافر من الضالل،  وىلع ايلهود ه

أنهم ُضاّلل، ألنهم يعملون بغري حق، يريدون أن يتعبدوا اهلل لكن فالوصف الغالب ىلع انلصارى 

                                                           
 : صحيح بمجموع طرقه[3263]السلسلة الصحيحة  1



 -َحِفَظُه اهلُل-ة َبْن َخدَّ ْحَمِن ُمَحمٍَّدِد الرَّالشَّْيِخ َأِبي َعْب ِلَفِضيَلِة * (ِظيِمَواْخِتَصاٌر ِلَتْفِسرِي الُقرآِن الَع )َتْلِخيٌص

8 
 

، وإنما بطرق ابتدعوها ما كتبها اهلل عليهم، وهلذا غريوا الكثري اكلصيام وغري هذا، ودينهم بغري حق
 حمّرف.

وأما ايلهود فيف زمانهم اكنوا يعرفون احلق، لكن ال يعملون به، وهلذا اكنوا أوفر حظا بغضب اهلل 
وتعاىل، فايلهود يف زمنهم وزمن نزول الكتب عليهم يعرفون احلق وال يعملون به، وانلصارى  سبحانه

يريدون أن يعملوا ولكن يبتدعون أشياء من عند أنفسهم، وهلذا قال العلماء من األئمة السابقني، 
م من فسد من علمائنا فهم أشبه باَلهود، ومن فسد من عبادنا فهكسفيان بن عيينة وغريه قال )

(، يعين العالم إذا دخله الفساد، صار أشبه انلاس بايلهود، ألنه يعلم احلق وال يعمل أشبه باْلصارى
 به، والعابد إذا دخله الفساد، صار يتقرب بغري املرشوع، فصار أشبه بانلصارى عياذا باهلل.

اط فإذن حّذر اهلل جل وعال من الرصاط املنحرف، رصاط ايلهود، وهم املغضوب عليهم، ورص
الِّيَ الضالني وهم انلصارى، وقوهل جل وعال } { ذكر لفظ )ال( هنا َغْْيِ الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََّل الضَّ

تلوكيد أن املسلك مسلاكن، واملقصد مقصدان، مقصد ومسلك انلصارى، وثمة طريق آخر ومسلك 
 آخر، مسلك وطريق ايلهود، نسأل اهلل تعاىل أن يهدينا الرصاط املستقيم.

َِن الرهِحيِم{ ابلاء للمصاحبة  ِ الرهمحح بيق الالكم ىلع البسملة لم أتطرق إيله قوهل تعاىل }ِمْسِب اّلِله
واالستعانة، أن يصاحب املسلم ذكر اهلل تعاىل معه، وأن يستعني باهلل يف قضاء حاجته، ويف مجيع 

 ( سبق الالكم عليها.رَِّحيمِ الرَّْْحَِن ال( سبق الالكم عليها، كذلك لكمتا )اهللشؤونه، ولكمة )

وقُدم اسم اهلل ترباك باسم اهلل تبارك وتعاىل، ويلكون أول ما يُفتتح به هو اسم اهلل عز وجل، ولكن 
ِي جاء يف سورة العلق تأخري اسم اهلل، فافتتح اهلل جل وعال السورة بقوهل }  بِاْسِم َربَِّك اَّلَّ

ْ
اْقرَأ

اذلي خلق اقرأ، فأّخر اسم اهلل جل وعال هاهنا، أشار بعض ، ولم يقل: باسم ربك 1{العلقَخلََق 
العلماء إىل أن انلكتة هنا هو أن هذا أّول ما نُزل، أّول ما أنزل من القرآن هو هذه اآلية، فاملراد هو 

 بِاْسِم َربَِّك ذكر القرآن الكريم واحلث عليه، وهلذا اكن أول ما افتتحت به السورة قوهل تعاىل }
ْ
اْقرَأ

 ِ  {.ي َخلََق اَّلَّ

والفاُتة فضائلها كثرية، فيه أفضل سورة ىلع اإلطالق كما جاء يف احلديث، حديث أيب سعيد بن 
علِّمنهَك املعىّل أنه اكن مع انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال 

ُ
(، فقال سورةً يه أعظُم السَورِ ِف القرآنِ  )أل



 -َحِفَظُه اهلُل-ة َبْن َخدَّ ْحَمِن ُمَحمٍَّدِد الرَّالشَّْيِخ َأِبي َعْب ِلَفِضيَلِة * (ِظيِمَواْخِتَصاٌر ِلَتْفِسرِي الُقرآِن الَع )َتْلِخيٌص

9 
 

، فأفضل سورة يه فاُتة 1(القرآُن العظيُم اَّلي أوتيُتهُ يه السبُع املثاين، و العالِمَي{:هللِ ربِّ  )}اْلمدُ 
 الكتاب، أم القرآن.
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